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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
هلل من شرور أنفسنا، ومن إن الحمد هلل نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ با

 سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلله فال هادي له، وأشهد أن الإله
آله وصحبه أجمعين  یهللا عليه وعل یصل -إال هللا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

-. 

 مقدمه

صالح زيرا ائمة اربعه از بزرگان سلف  1سخن از ائمة اربعه سخن از سلف صالح است

آن را مورد تعريف و مدح قرار داده و  اهللهايي هستند که رسولمان قرنو از اما

اند بعد از توفيق خداوند، بر اثر کوشش و اجتهاد و تأثير گذاشتن بر فقه اسالمي، توانسته

اين دين را حفظ نمودند و کساني هم که بعد از اينها آمده، محتاج کوشش و اجتهاد آنها 

اهلل رحمة-اند. بدون شکّ ائمة اربعه و از درياي علوم آنها استفاده کرده در فقه بوده

هاي رفيع و استواري در علم و عبادت و زهد و تقوي و اخالق نيکو ، قلعه-عليهم

اي از زندگي شخصي و فضل و علم و اند، با اين حال در اين چند صفحه خالصهبوده

کنيم. و اگر يحت بر جاي مانده است بيان ميسخنان گهربار آنها که به عنوان پند و نص

شود طور کامل دربارة آنها سخن بگوييم به علت فضائل زياد سخن طوالني ميبخواهيم به

و بعضي از نويسندگان زندگي هر امامي را جداگانه به رشتة تحرير درآورده و کساني که 

 عه کنند.ها مراجتوانند به آن کتابباشند ميمشتاق معلومات بيشتر مي

هدف ما از بيانِ زندگي ائمة اربعه تنها اين است که مسلمانان آنها را شناخته و در 

به اين ائمة بزرگوار اقتدا کنند زيرا تنها با پيروي از  اهللپيروي از قرآن و سنت رسول

                                           
د انر از آن به خوبي ياد کررده  اهللکه در سه قرني که رسول ستندصحابه و تابعين و اماماني ه :منظور از سلف -1

کرنم سر     ها قرني است که مرن در آن زنردگي مري   بهترين قرن»فرمايند: مي اهللاند، رسولکردهزندگي مي

 «.آيندآيند پ  کساني که بعد از اين قرن ميکساني که بعد از قرن من مي
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 قرآن و سنت است که امت اسالمي راه راست را شناخته و عزت و بزرگي را خواهد ديد.

ميان شما دو چيز در»فرمايند: کنند که ميروايت مي کم حديثي را از پيامبرمالک و حا

وقت گمراه نخواهيد شد، کتاب گذارم که در صورت پيروي از اين دو هيچرا بجاي مي

شوند تا اينکه در سر حوض در اهلل و سنت من، و اين دو به هيچ عنوان ازهم جدا نمي

خداوند خواستاريم که امت اسالمي را متحد کرده و  از .1«صحراي محشر به نزد من بيايند

 آنها را به خير و صالح دين و دنيايشان هدايت فرمايند.

                                           
تا روز قيامت باهم بوده و قابرل جردا شردن از همرديگر      اهللسولاين است که قرآن و سنت رمنظور حديث  -1

باشند و هيچ قانوني بدون قرآن و سنت يا با يکي از اين دو قابل قبول نيست و اين حديث ردي است بر نمي

دهنرده بسرياري از آيرات    کره تويريح   اهللدهند و از سنت رسولقرار ميکساني که فقط قرآن را مرجع خود 

کنند. در اين کتاب خواهيم ديد که رويگرداني کرده و در عوض از هوي و هوس و شيطان پيروي ميباشد مي

 انرد هراي بعردي داشرته   و رسانيدن آن به نسرل  اهللتأکيد بر پيروي از سنت رسولي بزرگوار چقدر اين ائمه

کره خداونرد در سروره     همرانطور  اهللدانستند زيرا رسولارزش ميبي اهللسخن خود را مقابل سخن رسول

گويد از و سخن نمي» [.4-3النجم: ] ﴾٤ ي ووَح    ي  َوح   إاَِل  ه وَ  إِن   ٣ هََوى   ل  ٱ َعنِ  يَنِطق   َوَما﴿ فرمايند:والنجم مي

 .«شودهوي و هوس، نيست سخنان او مگر از وحي که به او از طرف ما رسانيده مي



 
 

 أبو حنيفه نعمان امام فقهاء

 اسم و نسب امام ابوحنيفه

اي که باشد، در خانوادهاو: نعمان پسر ثابت پسر مرزبان است و کنية وي ابوحنيفه مي

پايتخت افغانستان  -حترام بود به دنيا آمد، اصل او از کابل در بين قومش داراي شرف و ا

اسالم آورد س    باشد. جدش مرزبان در زمان خالفت طاليي حضرت عمرمي -امروز

هجري در کوفه در زمان  82در سال  /به کوفه آمده و در آنجا اقامت گزيد. امام ابوحنيفه

 خالفت عبدالملک بن مروان بدنيا آمد.

 ي امام ابوحنيفهدوران تحصيل

اي مسلمان، باتقوي، ثروتمند و سخاوتمند پرورش يافت و چنين به وي در خانواده

فروشي رسد که تنها فرزند پدر و مادرش بوده است. پدرش در کوفه به پارچهنظر مي

اشتغال داشت. امام ابوحنيفه ابتدا به علم اصول دين روي آورد و با کساني که از راه و 

 17الح خارج و گمراه شده بودند به مناقشه پرداخت. به همين خاطر عقيدة سلف ص

مرتبه وارد بصره شده تا اتهامات و شبهاتي که به شريعت اسالم چسبانيده بودند از اسالم 

دور کند و اسالم حقيقي را براي مردمان بيان کند. با جهم بن صفوان بزرگِ گمراهان و با 

 هاي تندرو به مناقشه پرداخت و آنها را محکوم کرد.ملحدين و معتزله و خوارج و رافضي

باشد، سبب روي آوردن امام ابوحنيفه را به زُفَر که يکي از شاگردان امام ابوحنيفه مي

اي رسيده بودم که زبانزد کند: در علم کالم به درجهفقه از زبان خود امام چنين بيان مي

سليمان بود. حلقة درس حمّادبن ابيعام و خاص شده بودم. حلقة درس ما، در نزديکي 

خواهد زنش را براساس سنّت طالق دهد او را روزي زني از من سؤال کرده که مردي مي

دهد؟ از او خواستم که از حمّاد سؤال کرده و مرا در جواب مسأله قرار چند طالق مي

او همخوابي  دهد. حماد به او گفته بود: بايد زن از قاعدة ماهيانه پاک باشد و شوهرش با
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نکند پ  او را يک طالق بدهد. بعد از دو حيض ديگر )که در مجموع سه بار قاعده 

تواند شوهر کند. امام ابوحنيفه ماهيانه را پشت سر گذاشته است( غسل کرده و مي

گويند: بعد از آن علم کالم را رها کرده و به حلقه درس حماد رفته و به خاطر خوب مي

 واب درست دادن مورد احترام حمّاد قرار گرفتم.فهميدن درسهايش و ج

امام ابوحنيفه به افکار و آراء فقهي حمّاد روي آورده و از شاگردان ممتاز وي شد 

نشاند. رفتار او با استادش حماد هم بدين خاطر حماد او را صدر حلقة درس خود مي

اينکه استادش از نشست تا باشد، مثالً پشت در خانة استادش ميجاي تعجب و تأمل مي

سال  18خانه خارج شود و از او سؤال کرده و يا احتياجات او را برآورده کند، و مدت 

صورت در مصاحبت استادش بود تا اينکه حماد وفات يافت و شاگردانش، امام بدين

گويند: از زماني که حماد ابوحنيفه را به جانشيني حماد انتخاب کردند. امام ابوحنيفه مي

کنم و گزارم از خداوند طلب مغفرت براي پدرم و حمّاد ميفته هر نمازي که ميوفات يا

 کنم.ام طلب مغفرت ميمن براي کسي که چيزي از او ياد گرفته و يا چيزي به او ياد داده

 روش امام ابوحنيفه در برخورد با مسائل اجتهاي

کردند و آن از روش جديدي در برخورد با مسائل اجتهادي اتخاذ  امام ابوحنيفه

اي در حلقة درس بود. و شاگردانش هر کدام رأي طريق به بحث و مناقشه گذاشتن مسأله

پرداخت و چه بسا مناقشة خود را بيان کرده س   امام ابوحنيفه به تصحيح آراء مي

يافت اين بحث علمي آزادي بود که در آن به آراء افراد اي چندين روز ادامه ميمسأله

شد و دور از هرگونه تعصب بود و امام ابوحنيفه با اينکه رأي خود را ته مياحترام گذاش

. رحمت خداوند بر او باد و 1کردکرد اما شاگردانش را ملزم به تبعيت از آن نميبيان مي

 جاي او در بهشت باد.

                                           
آمروزان  وسيله شخصيت علمي و عقل دانششد تا بدينه ميچه خوب بود االن نيز روش بحث علمي آزاد پياد -1

 پرورش يابد.



 
 

 بن أنسمالک امام دارالهجره

 /نسب و محل تولد امام مالک

ن مالک بن أبي عامر از دي أصبح از قبيله حمير و بن ان  باو: ابو عبداهلل مالک

. ق. بنا بر ه 91باشد. در سال بن عبدالرحمن أزدي ميمادرش عاليه دختر شريک

گاه پيامبر و محل تربيت بهترين نسلي که به الرسول هجرت مدينةترين اقوال در صحيح

 مد.دست پيامبر تربيت شده بودند و بشريت آن را شناخته است بدنيا آ

 دوران تحصيلي امام مالک و کوشش وي در يادگيري

شهاب زهري. روزي گويند: برادري داشتم در سن ابيدر موردشان مي امام مالک

پدرم از ما سؤالي کرد که برادرم جواب صحيح داد. پدرم به من گفت: کبوترها تو را از 

ال در محضر ابن هرمز س 7اند. از اين قول پدرم ناراحت شدم و مدت طلب علم بازداشته

به کسب علم مشغول شدم. امام مالک در طلب علم کوشا و جدي بود و خود امام 

فع بردة اي نبود انتظار خارج شدن ناگويند: در هنگام ظهر در زير آفتاب که هيچ سايهمي

کشيدم که انساني تندخو و خشن بود. پ  از اينکه از را مي آزادشدة عبداهلل ابن عمر

ام پ  بر او سالم کرده و شد خود را مشغول کرده مثل اينکه او را نديدهارج ميخانه خ

کردم که عبداهلل بن عمر در اين مسأله چه هنگام داخل شدن به خانه از او سؤال مي

 شد.داد و س   در خانه به روي من بسته ميگويد؟ او جوابم را ميمي

کرده است. خود امام ري روايت ميامام مالک جوياي احاديثي بود که ابن شهاب زه

گويند: پ  از نماز عيد با خود گفتم امروز روزي است که ابن شهاب زهري تنها مي

گفت: ببين چه اش نشستم. صدايش را شنيدم که به کنيزش ميباشد. در پشت در خانهمي

 کسي پشت در نشسته است؟ کنيز گفت: مالک بن ان  است. گفت: او را به داخل بياور،
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اي؟ گفتم: نه. گفت: آيا چيزي ات نرفتهبينم به خانهپ  از داخل شدن به خانه گفت: مي

اي؟ گفتم: نه. گفت: پ  غذا بخور. گفتم: احتياجي به غذا ندارم. گفت: پ  چه خورده

خواهي؟ گفتم: برايم احاديث روايت کن. گفت: دفترت را بياور و چهل حديث را مي

يادت کردم گفت: کافي است. اگر تو اين چهل حديث را براي من روايت کرد. طلب ز

اي از جملة حفّاظ هستي. گفتم: آيا اين احاديث را االن برايت از حفظ تکرار حفظ کرده

کنم؟ دفتر را از من گرفته و من احاديث را تکرار کردم. گفت: برخيز که تو کيسة علم 

 هستي.

 /شدت حفظ امام مالک

 گويند:مي /امام مالک

 گويند: امام مالک حافظ بودند.بن سعيد مييحيي

تر از امام مالک و سفيان ثوري براي گويند: هيچ ک  را حافظبن معين مييحيي

 ام.کنند، نديدهاحاديثي که خود روايت مي

 باشد.ترين علماي عصر خود ميگويند: مالک از حافظسفيان ثوري مي

 لماءتحقيق و بررسي امام دربارة راويان حديث و ع

 فرمايند:کنند که امام مالک مياز امام مالک روايت مي« االنتقاء»ابن عبدالبر در کتاب 

گيريد. (، دين است پ  بنگريد از چه کساني دينتان را مياهللاين علم )حديث رسول

ام و اين به کردند، حديث روايت نکردهمن از هفتاد نفر از کساني که حديث را روايت مي

اند بلکه اگر يکي از آنها مسؤول يست که آنها مورد اعتماد و اطمينان نبودهخاطر اين ن

کند و تنها به خاطر اين است که شايستة المال مسلمين کرده شود اصالً خيانت نميبيت

به علت اش اين علم نيستند ولي ابن شهاب زهري به مدينه آمدند که حتي جلو در خانه

 غ بود.شلو کثرت مشتاقان حديث پيامبر

 فرمايند:امام مالک مي
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از چهار ک  علم فرا نگيريد: از نادان و از صاحب بدعتي که مردم را به بدعت خود 

بندد و از عالمي که داراي فضل و کند و از دروغگو اگرچه بر پيامبر دروغ نميدعوت مي

 کند.داند که چه چيز را روايت ميداند داراي چه علمي است و نميتقوي است اما نمي

 /شاگردان امام مالک

کند و علماي گويد: امام مالک از بسياري از تابعين حديث روايت ميابن کثير مي

بزرگ از آن جمله سفيان ثوري و سفيان بن عيينه و شعبه و عبداهلل بن مبارک و اوزاعي و 

ابن مهدي و ابن جريج و ليث و شافعي و يحيي بن سعيدالقطّان و استادانش ابن شهاب 

 کنند.زهري و يحيي بن سعيد انصاري از امام مالک حديث روايت مي

کنند که شايد قابل شمارش گويند: از او افراد زيادي حديث روايت ميامام ذهبي مي

 نباشند.

کنندگان از امام مالک به قدري زياد است که هيچ يک از ائمه گويد: روايتزرقاني مي

اند. و خطيب بغدادي کتابي دربارة راويان او نداشتهاينقدر راوي که از آنها روايت کنند 

 نفر ذکر کرده است. 991نوشته که تعداد آنها را 

ز و يعبداهلل بن وهب و أشهب بن عبدالعز :باشند که از آن جملهياد ميشاگردان امام هم ز

 باشند.يشان مير ايعبداهلل بن عبدالحکم و عبدالرحمن بن قاسم بن خالد و غ

 م از سنت پيامبر و مخالفت کردن با بدعهپيروي اما

و زندگي صحابه و مخالفت و  حرص زيادش در پيروي از سنت پيامبر /از امام مالک

 خواندند:کراهيت شديد با بدعت روايت شده است و بيشتر اوقات اين شعر را مي
 خير  أمور الّدين ما کان سنّةً و

 

 1محدثات البدائعـشرٌّ األمور الو 
 

                                           
 باشد.ها در دين ميو بهترين امور دين آن چيزي است که سنت باشد. و بدترين امور، تازه بوجودآمده -1
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گويند: کنند که امام مالک مياز ابن ماجشون نقل مي« االعتصام»طبي در کتاب امام شا

کسي که در اسالم بدعتي بوجود آورد و آن بدعه را نيکو ب ندارد )بدعة حسنه( اين 

ست در حاليکه خداوند شخص معتقد شده که پيامبر در اداي رسالت خيانت کرده ا

 فرمايند:مي

م   ت  َمل  أَك   مَ يَو  ل  ٱ﴿ م   لَك  م  َعلَي   ت  َمم  َوأَت   ِدينَك  م   َوَرِضيت   َمتِينِع   ك  ِ ٱ لَك  : ة]المائد ﴾اِدين   مَ لَ  س  ل 

1]1. 
در باب نظر امام مالک دربارة اهل هوي و هوس از امام « االنتقاء»ابن عبدالبر در کتاب 

 کند که گفتند:مالک نقل مي

 باشد:س از اين آيه نميتر و شديدتر بر اهل هوي و هواي در قرآن سختهيچ آيه

وه   يَض  تَب   مَ يَو  ﴿ ج  وه   َود  َوتَس   و  ج   .2[126عمران: ]آل ﴾و 
 فرمايند:خداوند مي

وه ه م   َوَدت  س  ٱ لَِذينَ ٱ فَأََما﴿ ج  م  إِيَم   دَ بَع   ت مأََكفَر   و  نت م   بَِما َعَذابَ ل  ٱ فَذ وق وا   نِك  ونَ تَك   ك   ﴾ف ر 
 .3[126عمران: ]آل

تر از اين آيه هست و مصداق اين آيه را بر لک گفتند: پ  چه سخني وايحامام ما

بينم. و اين واقعه از امام مالک مشهور شده است که شخصي از او اهل هوي و هوس مي

سؤال کرد که استواء چگونه  .[5]طه:  ﴾٥ تََوى  س  ٱ شِ َعر  ل  ٱ َعلَ  ن  َم  لَرح  ٱ﴿: دربارة آيه

سکوت جواب دادند: استواء معلوم است اما کيفيت و باشد. امام پ  از مدتي مي

چگونگي آن مجهول و نامعلوم و سؤال کردن دربارة استواء بدعت و ايمان آوردن به آن 

 واجب است.

                                           
نروان  امروز کامل کردم بر شما دينتان را و تمام کردم بر شما نعمتم را و رايي شدم براي شما اسالم را بره ع » -1

 «دين براي شما.
 .«هاييشود صورتهايي و سياه ميشود صورتروزي که سفيد مي» -2
هايشان آيا کافر شديد بعد از ايمان آوردن؟ پ  بچشريد عرذاب را بره خراطر     پ  کساني که سياه شد چهره» -3

 .«ورزيديدآنچه که کفر مي
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کند که شخص از امام مالک سؤال کرد از کجا احرام العربي از زبيربن بکّار نقل ميابن

اند. آن شخص با اصرار احرام بسته اهللاز ذوالحليفه جايي که رسول ببندم؟ گفتند:

بر تو « فتنه»خواهم از مسجد پيامبر احرام ببندم. امام مالک گفتند: من از گفت که ميمي

اي هست؟ ترسم. آن شخص گفت: آيا اگر چندين ميل زيادتر احرام ببندم در آن فتنهمي

ي را انجام دهي که ضيلتخواهي فپنداري مياي بدتر از اينکه ميامام گفتند: چه فتنه

 َعن   ي َخالِف ونَ  لَِذينَ ٱ َذرِ يَح  فَل  ﴿ فرمايند:آن را انجام نداده است. و خداوند مي اهللرسول

 .1[61]النور:  ﴾أَلِيم   َعَذاب   ي ِصيبَه م   أَو   نَة  فِت   ت ِصيبَه م   أَن ۦ  ِرهِ أَم  

 هيبت و وقار امام مالک

يده بودند و در اخبار و روايات نقل شده، از صفاتي که خداوند به امام مالک بخش

ک  گويد: در بين علماء هيچالرشيد مي باشد. خليفه هارونهيبت و وقار وي مي

گويد: ام. سعيدبن مريم ميبن عياض نديدهتر از فضيلتر از مالک و باتقويباهيبت

گويد: بن يون  مي تر از حاکم بود. زيادام تا آنجايي که باهيبتتر از مالک نديدهباهيبت

 .2امتر از مالک نديدهنه عالمي و نه عابدي و نه دزدي و نه اميري باهيبت

کردم گويند: از هيچ ک  همانند مالک، در هنگامي که به او نگاه ميامام شافعي مي

گويند: سفيان ثوري در مجل  امام مالک بودند، زماني که احترام مردم براي ام. مينترسيده

 ک و احترام امام مالک براي علم را ديد اين شعر را سرود:امام مال
 يأبي الجواب فال يراجع هيبةً 

 

 الوقار وعز  سلطاِن التقيأدب 
 

                                           
اينکه برسد به اينها آزمايشي يا برسد به ايشان عذابي کنند از امر پيامبر پ  بايد بترسند کساني که مخالفت مي -1

 باشد.ها ميها و مشقتدردناک. اين آزمايش همان مصيبت

معموالً دزد در بين مردم رعب و وحشت آورده و هيبت امام مالک از رعب و وحشتي که دزد در برين مرردم     -2

 باشد.آورد نيز بيشتر ميبوجود مي
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 والّسائلون نواکس األذقان
 

 1مهيب وليس ذا سلطانـفهو ال 
 

 اقوال علماء در مورد امام مالک

صحاب نقل شود پ  مالک اهلل و اگويند: هنگامي که حديثي از رسولمي /امام شافعي

 درخشد.اي ميهمانند ستاره

گويند: مالک حجت و دليل خداوند بر خلقش بعد از تابعين است همچنين مي

مؤمنين در حديث است. احمدبن گويند: مالک اميرالبن معين ميبن سعيد و يحيييحيي

 باشد.عت ميآيد بدان که او از اهل بدگويند: کسي که از امام مالک بدش ميمي /حنبل

گويند: عالمِ علماء و عالم اهل مدينه و مفتي حرمين. و اوزاعي دربارة امام مالک مي

گويند: و صفات نيکوي امام خيلي زياد است و ثناءٍ ائمه مي« البدايه و النهايه»ابن کثير در 

 بر او بيشتر از اين است که بتوان در اينجا ذکر کرد.

 امام مالکهاي گهرهايي از سخنان و حکمت

باشد مگر سخن صاحب اين قبر، يعني سخن هر ک  قابل قبول و رد کردن مي *

 .اهللرسول

 طلبي است.توايع، ترک ريا و شهوت *

گردد مگر زماني که از اقوال و افعالي که به درد هيچ شخصي صالح و پرهيزگار نمي *

برايش  خورد اجتناب کند در اين صورت است که خداوند دريچة قلبش رااو نمي

 گشايد.مي

 تاباند.اش ميحکمت، نوري است که خداوند در قلب بنده *

است و هنگامي که از اين س ر « دانمنمي»داند کلمه س ر عالم در مسائلي که نمي *

 رود.غافل شود صاحبش از بين مي

                                           
کننردگان سررهاي خرود را بره زيرر      شود و سرؤال کند پ  از هيبت او سؤال تکرار نميمياز جواب دادن خودداري  -1

 وقار و عزت پادشاهي تقوي. پ  او داراي هيبت و وقار است و او پادشاه هم نيست.اند. ادب انداخته
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بشمارد پ  معتقد شده است کسي که در اسالم بدعتي بوجود آورد و آن را نيکو  *

 فرمايند:اي رسالت خيانت کرده است در حاليکه خداوند ميدر اد که محمد

م   ت  َمل  أَك   مَ يَو  ل  ٱ﴿ م   لَك  م  َعلَي   ت  َمم  َوأَت   ِدينَك  م   َوَرِضيت   َمتِينِع   ك  ِ ٱ لَك  : ة]المائد ﴾اِدين   مَ لَ  س  ل 

1]1 

از جمله دين نبوده است امروز هم از دين نيست.  اهللپ  چيزي که در زمان رسول

شود آخر اين امت، مگر بوسيلة آن چيزي که اول اين امت، بوسيلة آن ست نميو در

 .2درست شده است

 کتاب موطّأ امام مالک و موقعيت علمي آن

طور که يکي از علماء دربارة آن گفته بهترين کتاب تأليف شده در اين کتاب همان

تر از کتاب مالک بر يحگويند: بعد از قرآن کتابي صحباشد. امام شافعي ميدوران خود مي

 .3روي زمين وجود ندارد

هايي که تأليف شده، کتابي را بهتر از گويند: در ميان کتابهمچنين امام شافعي مي

ام و در آن احاديث و اقوال صحابه ذکر کرده و احاديثي که در آن موطّأ امام مالک نديده

 يعيف بوده و قابل قبول نبوده ذکر کرده است.

 وطّأسبب تأليف م

                                           
 ترجمه آن گذشت. -1

اهلل به خاطر پيروي از قررآن و  باشد که اصحاب رسولمي اهللمنظور امام مالک پيروي از قرآن و سنت رسول -2

سنت مورد مدح و ستايش خداوند قرار گرفتند و خود را از پيروي از هوي و هوس نجرات دادنرد و کسراني    

 آيند بايد اين راه را ادامه دهند.هم که بعد از صحابه مي

باشرد و  رآن مري ها بعد از قترين کتابدر نزد اهل سنت کتاب صحيح امام بخاري و صحيح امام مسلم صحيح -3

کتاب امام مالک قبل از اين دو کتاب نوشته شده است. بنابراين قول امام شافعي در مرورد کتراب امرام مالرک     

 باشد.باشد و کتاب موطّأ يکي از کتب مراجع اهل سنت در حديث ميمربوط به دوران خود مي
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کند که: عبدالعزيزبن أبي سلمه ماجشون بن محمد مدني نقل ميابن عبدالبر از فضل

که در آن مسائلي که اهل مدينه بر آن « موطّأ»اولين کسي است که کتابي را در معناي 

ذکر کند، تأليف کرد.  اهللاتفاق داشتند بدون اينکه دليل آنها را از قرآن و حديث رسول

تاب را مورد تحسين قرار داده و گفتند: اگر من اين کتاب را تأليف کرده امام مالک اين ک

آورم پ  آراء و اقوال فقهاء که بعد آن امام مالک تصميم بر بودم اول احاديث را مي

 تأليف کتاب موطّأ گرفتند.

 علت نامگذاري

که  )هفتاد( نفر از فقهاي مدينه عرض کردم 72گويند: کتاب خود را بر امام مالک مي

همة آنها با احاديث و اقوال صحابه که در آن ذکر کرده بودم موافقت کردند پ  کتاب را 

هاي موطّأ ناميدم اکثر علماي اهل سنت کتاب موطّأ را در درجة اول از درجات کتاب

تأليف شده در حديث همراه با صحيح امام بخاري و صحيح امام مسلم و غيرهما به 

ليل بر اهتمام علماء به کتاب موطّأ، شرح زياد علماء بر آن آورند و بهترين دحساب مي

 باشد.مي

 /وفات امام مالک

روز مريض  11گويد: امام مالک در روز يکشنبه مريض شده و مدت سيوطي مي

 . ق. وفات يافتند. ه 179االول سال بودند تا اينکه در روز يکشنبه دهم ربيع

کند که امام مالک مريض شدند و از قل ميابن عبدالبر از اسماعيل بن ابي أوي  ن

 آنچه که در هنگام مرگ گفته بودند سؤال کرديم، گفتند: شهادتين فرستادند پ  گفتند:

﴿ ِ َ ٱ هلِلَ  .1[1]الروم:  ﴾د  بَع   َوِمن   ل  قَب   ِمن ر  م  أل 

                                           
 .«براي خداوند است امر از قبل و از بعد» -1
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ن ه 179االول سال و در چهاردهم ربيع مق وفکو ن کنف الرشيد وفات يافته  3 م3 کک گنف

 بن علي بن عبداهلل بن عباس بر او نماز گزارد. حمد بن ابراهيم بن محمدو م

خداوند امام مالک را مورد رحمت خود قرار دهد و به خاطر زحماتي که براي اسالم 

 اند جزاي نيکو دهد.و مسلمين کشيده



 
 

 محمدبن ادریس شافعی فقيه بزرگ سنّت

 اسم و نسب امام شافعي

بن سائب بن عبيدبن عبد يزيد بن س بن عثمان بن شافعاو: محمدبن ادري  بن عبا

المطلب و مادرش از قبيله ازد هشام بن مطلب بن عبد مناف بن قصي قريشي از بني

 باشد.مي

 محل تولد و زندگي امام

ه  ه 152امام شافعي در سال  ک کوچ هف غنک3 کک  ن فو ک ن  ه منسل مگو کک  گوک  کک 

ينکه نسب پسرش را حفظ کند او را در حاليکه پدرش را از دست داد. مادرش به خاطر ا

)ده(  12سالگي قرآن را حفظ کرد و در سن  7دو سال داشت به مکه آورد. در سن 

سالگي با اجازة استادش مسلم  15سالگي کتاب موطّأ امام مالک را حفظ نمود و در سن 

مشکالت  بن خالد زنجي فتوي داد. به شعر و لغت عربي توجه زيادي داشت و براي رفع

 شد.و لغات پيچيده عربي و تشخيص اشعار به امام شافعي مراجعه مي

 دوران تحصيلي امام

کند که امام بن عبداهلل زبيري نقل مياز مصعب« مجموعـال»در مقدمة  /امام نووي

شافعي در ابتدا به شعر و تاريخ عرب و لغت عربي روي آورد پ  به فقه روي آورد. 

زي همراه با نويسندة پدرم سوار بر حيوان خود بود که شعري را علت آن اين است که رو

خواند. نويسندة پدرم شالقي به او زاده و گفت: آيا انساني مثل تو بايد با خواندن اينگونه 

اشعار شخصيت خود را پايمال کند؟ به دنبال فقه برو امام شافعي از اين سخن متأثر شده 

ه مفتي مکه بود رفته س   به مدينه آمد و در و به حلقة درس مسلم بن خالد زنجي ک

جلسات درس امام مالک بن ان  شرکت کرد. همچنين امام نووي از حميدي از خود امام 



   01فضل ائمه اربعة اهل سنت

 

کنند که با مسلم بن خالد زنجي برخورد کردم. پرسيد: اي جوان، از کجا شافعي نقل مي

فت: از کدام اي در خيف. گات کجاست؟ گفتم: درههسي؟ گفتم: از مکه. گفت: خانه

اي؟ گفتم: از عبد مناف. گفت: چه نيکوست خداوند تو را در دنيا و در آخرت قبيله

بردي. پ  مشرّف کرده است. چه خوب بود فهم و هوشت را در راه فقه به کار مي

به مدينه آمدند که کتابي هم درباره  /شافعي از مکّه جهت کسب علم از محضر امام مالک

عي تأليف شده است. هنگامي که به نزد امام مالک آمدند موطّأ را از اين مسافرت امام شاف

حفظ براي امام مالک خواندند که امام مالک از حفظ امام شافعي تعجب کردند و به او 

 .1گفتند: از خداوند بترس و از گناهان دوري کن زيرا تو آيندة روشني خواهي داشت

اخت و از محضر علماء استفاده حديث را ياد گرفت در طلب علم به مسافرت پرد

مانند  /جستند و با شاگردان امام ابوحنيفهبرد و در مقابل علماء نيز از علم او بهره ميمي

پرداخت که محمدبن حسن شيباني در محمدبن حسن شيباني به مناقشه و بحث مي

روهي از گويد: )حديث را از گبسياري از مسائل فقهي تابع امام شافعي شدند. ابن کثير مي

مشايخ و ائمه فرا گرفت و کتاب موطّأ را از حفظ براي امام مالک خواندند که امام مالک 

از حفظ و ارادة امام شافعي تعجب کردند و علم اهل حجاز را از مسلم بن خالد زنجي و 

 .2اندامام مالک فرا گرفت و افراد زيادي هم از او روايت کرده

 اهللاو به حديث و سنت رسولفهم و حفظ امام شافعي و اهتمام 

باشد که همه به آن اقرار دارند. خود نشانه و عالمتي در فهم و حفظ مي امام شافعي

داد، من آن را اي را که ياد ميخانه که بودم معلم به شاگردان آيهگويند: در مکتبامام مي

آن آيات را حفظ شود من  کردم و قبل از اينکه معلم از امالء کردن آيات فارغحفظ مي

 کرده بودم روزي به من گفت: براي من حالل نيست که چيزي از تو بگيرم.
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گويند: به نشر حديث و مذهب اهل حديث اهتمام ورزيد و به ياري و امام نووي مي

کمک سنت و حديث شتافت تا آوازة او در همه جا پيچيد و بنا به درخواست 

ر خود، به تأليف اولين کتاب در اصول فقه عبدالرحمن بن مهدي امام اهل حديث در عص

همت گمارد که همه آن را پسنديدند و خود عبدالرحمن ابن مهدي و « الرساله»به اسم 

گويد: امام شافعي از . ابن کثير مي1دادندبن سعيد قطان به آن عالقة زيادي نشان مييحيي

آن و سنت بود و داراي ترين افراد به معاني قرآن و سنت و استخراج داليل از قرآگاه

گويند: دوست دارم مردم اين علم را فرا گيرند و اخالص عجيبي بود و امام شافعي مي

چيزي به من منسوب نشود تا هم اجر اين کار به من برسد و هم اينکه مورد تعريف و 

 تمجيد مردم واقع نشوم.

ثي صحيح باشد و گفتند: هنگامي که در نزد شما حدياند که مياز ايشان روايت کرده

ايد پ  براساس آن حديث فتوا بدهيد و قول مرا ترک کنيد و اين قول آن را از من نشنيده

و عقيدة من است در روايتي ديگر: پ ، از من تقليد نکنيد، و در روايتي ديگر پ ، به 

قول من توجهي نکنيد و در روايتي ديگر: پ  سخن من را به ديوار بزنيد زيرا من با 

 قولي ندارم. اهللديث رسولبودن ح

 پيروي از حديث و مخالفت با مذهب اهل کالم

اي با هر نوع گناه جز شرک به درگاه گويند: اگر بندهگويند: امام شافعي ميکثير ميابن

گويند: خداوند بيايد بهتر از اين است که با علم کالم به درگاه خداوند بيايد. همچنين مي

دانستند در علم کالم چقدر آراء باطل و نادرست و هوي و هوس وجود دارد اگر مردم مي

گويند: حکم کردند. و ميکنند از علم کالم هم فرار مياز شير درنده فرار ميهمانطور که 

من دربارة اهل کالم اين است که شالق زده شوند و آنها را در ميان قبايل بگردانند و 
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را ترک کرده و به علم  اهللاعالن کنند: اين جزاي کسي است که قرآن و سنت رسول

 .1کالم روي آورده است

گفتند: با اهل حديث باشيد زيرا راه اينها از کنند که ميامام شافعي نقل ميبويطي از 

بينم گويند: هنگامي که يکي از اهل حديث را ميتر است. و شافعي ميها صحيحهمة راه

ام خداوند ايشان را جزاي خير دهد که اصل و را ديده اهللگويا يکي از اصحاب رسول

ه و بر ما منّت دارند که در اين مورد اين شعر را سروده پاية دين را براي ما حفظ کرد

 است:
 کل  العلوم سوي القرآن مشغلة

 

 العلم ما کان فيه قال حّدثنا 
 

 الّدين إال الفقه فيإال الحديث و
 

 2وسواس الّشياطين كوما سوي ذا 
 

افعي در گويند: امام شگويند: ربيع و بسياري از شاگردان ممتاز امام ميابن کثير مي

فرمايند راه و روش سلف را انتخاب برابر آيات و احاديثي که صفات خداوند را بيان مي

کرده بودند. يعني بدون شبيه کردن خداوند به کسي از بندگانش و نه مشخص کردن و 

اي که چگونگي آن صفت و نه نفي کردن آن صفت از خداوند و نه تعبير کردن به معاني

 .3باشداحاديث مي مخالف با اصل آيات و

از سلف در  يرويدر پ ي  در باب )ذکر آنچه که از شافعيالتّاس يابن حجر در کتاب توال

کنند که ينقل م يامبر نقل شده است( از امام شافعيث پياعتقادات و احترام گذاشتن به احاد

ز د پ  او بر حق است و هر ک  که ايهر ک  که براساس قرآن و سنت سخن بگو :نديگويم

به  :از آن جمله :نديگويم يد. امام نوويگويان ميد پ  او هذيگوير قرآن و سنت سخن ميغ

 يآوراز آن و جمع يرويو پ اهللث رسوليکردن حد ياريو کوشش در  يکار بردن سع

                                           
 النهاية.البداية و -1

فايده است، مگر حديث و فقه در دين، علم آن چيزي است که در آن از حديث گفته هر عملي غير از قرآن بي -2

 شود، و غير از اين وسواس شيطان است.
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ا يث و ين احادين ايک مسألة خاص و برطرف کردن اختالفات بيث متفاوت در مورد ياحاد

به عراق آمدند او را  يکه وقت يي، تا آنجايث با مهارت خاصيدن احاين ايجمع کردن ب

« ثيالحدأصحاب»ث( نام نهادند و علماء و فقهاء خراسان لقب يدهندة حدياريث )يناصرالحد

احاطة کامل بر  يچ بشرينکه هيبه خاطر ا ين حال امام شافعياند. با انهاده يروان شافعيرا بر پ

ح و يث صحيه به عمل کردن به حديشه توصيت کرده و هميااط را رعيعلوم ندارد جنبة احت

کند و يتناقض داشته باشد م يح و ثابتيث صرين قول با حديکه ا يدر زمان يترک کردن قول و

ت عمل کرده و ين وصيث بوده به ايکه مخالف با حد يدر برابر فتاوا يروان امام شافعيپ

 .1اندکرده يث را مقدم بر قول امام شافعيحد

 اهللروي امام شافعي از سنّت رسولپي

به  اهللهمانطور که قبالً گفتيم امام شافعي به خاطر پيروي شديد از حديث رسول

ناصرالحديث لقب داده شد و همچنين به خاطر اين بود که امام شافعي هر قول و 

ک  را در مقام مقايسه با شمرد و هيچاجتهادي که مخالف با حديث بود مردود مي

ارزش داشته باشد و هنگامي که  اهللديد تا قول او در برابر حديث رسولاهلل نميلرسو

آن حديث را  2رسيد که حکم آن حديث منسوخ نشده باشدحديثي صحيح به او مي

باشد و عبدالملک بن هاي امام آشکار ميدانست. و اين از سخنان و بحثاالتّباع ميالزم

هاي شافعي را مطالعه امام احمد به من گفتند: چرا کتاب گويند:عبدالحميد بن مهران مي

اهلل نيست. تر از شافعي براي حديث و سنت رسولکدام از مؤلفين تابعکني؟ هيچنمي

گويند: بهترين کار امام شافعي اين بود که وقتي که حديثي قبالً نشنيده احمدبن حنبل مي

                                           
 مقدمة المجموع امام نووي. -1

اهلل حکرم آن   منسوخ: آيه و يا حديثي است که به دستور خداوند به خاطر رفاه حال مؤمنين و در زمان رسول -2

گوينرد: و امکران دارد   از بين رفته و حکمي جديد جاي حکم قبلي را گرفته که به اين حکم جديد ناسخ مري 

از يک سال به چهارماه و ده روز و تر باشد مانند نسخ عده زن شوهر مرده اين حکم جديد از حکم قبلي آسان

 تر باشد: مانند نسخ زنداني کردن زاني.يا از حکم قبلي سنگين
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دادند و از رأي خود باز فتوي مييافت فوراً براساس اين حديث بود به آن دست مي

 گشتند.مي

بر او مخفي  اهللگويند: هر کدام از ما حديثي از احاديث رسولو امام شافعي مي

اهلل با آن اي را بيان کنم که حديث رسولماند پ  هر فتوايي که بدهم و يا قاعدهمي

اشد. ربيع از باست و آن حديث هم رأي من مي اهللمخالف است پ  قول، قول رسول

را يافتيد پ  از  اهللکنند که: هنگامي که در کتابم خالف سنت رسولشافعي نقل مي

پيروي کنيد و سخن من را ترک کنيد: و از او اين جمله مشهور شده  اهللسنت رسول

 :است

 .1«إذا صّح الحديث  فهَو مذهبي»

د شافعي به حديث و ابن حجر اين واقعة زير را که داللت بر پيروي و التزام شدي

 کند که:باشد نقل ميمي اهللسنت رسول

اين  اهللاي سؤال کرد که امام جواب او را داد که رسولمردي از شافعي دربارة مسأله

فرمايند. آن شخص گفت: آيا اين فتوي توهم هست؟ شافعي گفتند: اين را بنگر. چنين مي

بيني؟ آيا مرا در حالي که از کليسا خارج ميآيا در لباسم عالمت و نشانة غيرمسلمانان را 

 2گويي: رأي تو چيست؟فرمايند و مياين چنين مي اهللگويم: رسولاي؟ ميشدم ديدهمي

 أقوال علماء دربارة امام شافعي

اند از گويند: بسياري از بزرگان ائمه، امام شافعي را مورد ستايش قرار دادهابن کثير مي

بن مهدي که از شافعي خواست کتابي در اصول فقه تأليف کند که آن جمله: عبدالرحمن 

کردند و از را نوشتند و براي امام شافعي در نماز دعا مي« ةالرسال»امام شافعي نيز کتاب 

گويند: شافعي امام هستند، از آن آن جمله استادش مالک بن ان  و قتيبه بن سعيد که مي

                                           
 هنگامي که حديث صحيح باشد پ  آن مذهب من است. -1

 توالي التأسي . -2
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کردند قطان که در نماز براي امام شافعي دعا ميجمله سفيان بن عيينه و يحيي بن سعيد 

 .1امتر و باتقواتر از شافعي نديدهتر و عاقلگويد: فصيحو ابوعبيد که مي

گويد: شافعي داودبن علي ظاهري کتابي در فضائل امام شافعي نوشته که در آن مي

عقيده،  هاي نيکويي دارد که غير او ندارد از آن جمله: شرف نسب، صحت دين وخصلت

سخاوت نف  و آگاهي به صحيح و يا يعيف يا ناسخ و منسوخ بودن حديث و حفظ 

هاي مفيد و شاگردان و ياران خوب همانند بودن قرآن و حديث و زندگي خلفاء و کتاب

 احمدبن حنبل که در زهد و تقوي و پيروي از حديث مشهور است.

اند که از فضائل . اين2امعي نديدهتر از شافتر و بافهمگويند: فصيحاحمد بن حنبل مي

 باشد.باشد که مناسب با اين کتابچة مختصر ميامام و اقوال علماء دربارة او مي

 شافعي هايحکمتاز اقوال و 

کسي که برادر خود را در پنهاني پند دهد يقيناً او را نصيحت و آراسته کرده است و  *

 را سرشکسته و خوار کرده است.کسي که برادر خود را علناً پند دهد يقيناً او 

گويد: اي ربيع، از سخنان بيهوده پرهيز کن زيرا زماني که يک کلمه از و به ربيع مي *

 دهانت خارج شد ديگر تو اختيار آن را نداري و او اختيار تو را دارد.

اگر تمام سعي و کوشش خود را به کار ببري تا مردم را رايي کني نخواهي  *

 خود را براي خدا خالص کن. توانست پ  عمل و نيت

 .3وقار و سنگيني در هنگام تفريح از ناداني است *

تقوي و ترس از  ،بخشش هنگام تنگدستي :مشکل ترين کارها سه چيز است *

گفتن کلمه حق در نزد کسي که از او اميد و ترس  ،خداوند در خلوت و تنها بودن

                                           
 .النهايةالبداية و -1
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برراي تفرريح بره صرحراي رود بايرد      منظور امام شافعي اين است که هر کاري جاي مناسبي دارد پ  کسري   -3

 احساس  شادماني کرده و خوش باشد.
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 .1داري

 کلماتی درباره علم 
 است.طلب علم بهتر از نماز سنت  *

کسي که خواهان دنيا است پ  علم بياموزد و کسي هم که خواهان آخرت است  *

 .علم بياموزد

 .کندنمي هيچ چيز بعد از انجام دادن فرائض، بنده را بهتر از علم به خداوند نزديک *

همانند کسي است که در شب به  کندمي کسي که علم را بدون دليل و مدرک طلب *

اي از هيزم را جمع کرده و در آن ماري هست شتهپ .آوري هيزم مشغول استجمع

 .داندنمي که او را خواهد گزيد و او

 /وفات امام شافعي

و بيماري او بسيار شديد برود ترا جائيکره يرون  برن       ،امام شافعي در مصر مريض شدند

 مزني که يکي از شراگردان او  .ام که مثل شافعي شده باشدکسي را نديده :گويدمي االعلي

چگونه شب را به صبح رسانديده ايرد؟ امرام    .کندمي اشد به عيادت وي رفته و سوالبمي

در حالي شب را به صبح رسرانده ام کره تررک کننرده دنيرا و تررک کننرده         :شافعي گفتند

باشم و سوگند بره  مي -جل ذکره-دوستان و چشنده از جام مرگ و رونده ديدار خداوند 

کند تا بره او تبريرک بگرويم  يرا بره      مي بهشت پروازدانم آيا روحم به سوي نمي خداوند

 :س   گريه کردند و اين شعر را سرودند .سوي جهنم تا او را عزا گويم
 وضاقت مذاهبی لما قسی قلبيو

 

 تعاظمنی ذنبی فلما قرنته 

 

ما زالت ذا عفو عن الذنب لم و
 تزل

 

 لعفوک سلما جعلت الرجا مني 
 

 عظماأ كربي کان عفو كبعفو
 

 .1 ود وتعفو منة وتکرماتج 
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امام شافعي در شب جمعه بعد از نماز عشاء و آخرين روز  :گويدمي ربيع بن سليمان

ودر روز جمعه دفن  ،سالگي وفات يافت 51در سن  .ق .هجري 121از ماه رجب سال 

خداوند از اين امام بزرگوار رايي باد و او را در بهشت همراه با پيامبران  .کرده شد

 .ن و شهداء و صا لحين قرار دهدوصديقي

                                                                                                             
دارم اميدواري از من براي عفو ترو،  هنگامي که قلبم از گناهان سنگين شد و راه چاره برمن تنس شد ، قرار  و -1

  کند اما وقتي که گناهانم را مقايسه کردم برا عفرو ترو اي پروردگرار ،    مي نظرم بسيار جلوه اي . گناهانم درپله

 .کني از روي منت و کرممي عفو ، بخشش وکني از گناهان و هميشهتر است، و هميشه عفو ميتو بزرگ عفو



 
 

 امام اهل سنت احمد بن حنبل

 نسب امام احمد

احمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن اسد بن ادرير  شريباني مرروزي بغردادي کره       :او

حافظ بزرگ ابوبکر بيهقي نسب امام احمرد   .باشدمي نسب او عربي وکنيه اش ابو عبداهلل

 .رسانيده است را به ابراهيم خليل

 زندگي امام احمد  محل تولد و

سرالگي   1در بغرداد بردنيا آمرد. درسرن      .ق .هجري 161در ربيع االول سال  /امام احمد

و درهنگرامي کره    .پدرش را از دست داد ومرادرش سرپرسرتي وي را بره عهرده گرفرت     

 16کرد پ  در سن مي نوجواني بيش نبود در مجال  درس ابويوسف قايي حضور پيدا

 .روي آورد سالگي به حديث

وي براي شنيدن حديث به مسافرت پرداخت ودر اين مسافرتها مرورد تجليرل و احتررام    

يرن مسرافرتها احاديرث زيرادي را     شرد و توانسرت برر اثرر ا    مي علماء واساتيد خود واقع

ترأليف   ،باشرد مري  را که نزديک به چهل هزار حرديث  «مسندـال»کتاب  آوري کرده وجمع

 .کند

بره امرام    .ق هرر.  192دوم خود به بغرداد درسرال   امام شافعي در سفر  :گويدمي ابن کثير

 ،اي ابوعبرداهلل  :گويدمي احمد که در آن موقع سي سال و اندي داشت و با او در سفر بود

حديثي  ،حال اين حديث ،هنگامي که حديثي در نزد تو صحيح باشد به من هم اطالع بده

ايرن سرخن    .هل شام يا اهل عراق يا اهل يمرن کنند يا امي باشد که اهل حجاز آن را نقل

امام شافعي داللت براحترام شافعي نسبت به امام احمد ومکانت علمي وي دارد کره امرام   

ايرن   .شافعي بر اساس صحيح يا يعيف بودن حديثي از نظرر امرام احمرد فتروي بدهنرد     
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و در آغراز  احترام و مکانتي است که امام احمرد در برين علمراء داشرته و شرهره و آوازه ا     

 .1جواني اش در آفاق اسالمي پيچيده بود

 آاليش امام احمدبي تقوي و زهد و

از قبرول کرردن    ،تقوي و زهد امام احمد به حدي بوده که زبانزد عام وخاص بوده اسرت 

وبخاطر اينکره در   ،همچنين از قبول کردن هدايا ،قضاوت يمن به شدت خود داري نموده

 .دچرار تنگدسرتي شرده برود     ،نمرود مري  زحمات استفاده و فقط از حاصل کار و ،زندگي

 شخصري  .در زمان خالفت واثرق در تنگدسرتي شرديدي بروديم     :گويدمي پسرش عبداهلل

خواست چهار هزار درهم به عنوان هديه به پدرم بدهرد کره آن را از پردرش بره ار      مي

 ،ار آن شرخص با وجرود اصرر   ،برده و بنا به اظهار آن شخص نه از صدقه بود نه از زکات

پ  از چندي در اين مورد با پدرم صرحبت   قبول کردن آن هديه خودداري نمود. پدرم از

کرديم همه آن را مصرف کرده بوديم وچيزي از آن براقي  مي اگر آن را قبول :گفتند ،کردم

 مجال  آخرت بود که در آن از لذات و ،مجال  امام احمد :گويدمي ابو داود .نمانده بود

 .2شد وهيچگاه امام احمد را نديدم که لذات دنيا را ذکر کندنمي دنيا يادي هايخوشي

همراه احمد بن حنبرل در سرامرا بروديم از او     :گويدمي ابوجعفر محمد بن يعقوب صفار

داني که ما بيشترين اعمرالي کره دوسرت داري    مي تو ،پروردگارا :گفتند .طلب دعا کرديم

سر   سرکوت    ،ر اعمالي که دوسرت داري قررار برده   پ  ما را هميشه ب ،دهيممي انجام

کنريم بره   مي تي ما از تو طلببه راس ،پروردگارا :طلب دعاي بيشتري کرديم گفتند .کردند

چره   ،بيائيد در زيرر امرر و حکرم مرن    » :و زمين هاآن قدرتي که گفتي براي آسمان وسيلة

را موفرق بره انجرام دادن    که ما  .3«اطاعت کنندگانآمديم  :گفتند ،بخواهيد و چه نخواهيد

                                           
 .البداية والنهاية -1

 .البداية والنهاية -2

 .[11]فصلت:  ﴾ئِِعينَ ا  طَ  نَاأَتَي   قَالَتَا   اه  َكر   أَو   ًعاطَو   تِيَائ  ٱ﴿ -3
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برريم مگرر و از   مري  ما از فقر به تو پناه ،پروردگارا .اعمالي کني که در آن ريايت توست

مگر از خواري و ذلت برراي   ،بريم به تو از خواري و ذلتمي فقيري و محتاجي به تو پناه

ا کم مکن يت را بر مهاکنيم  و نعمتمي زياد بر ما نعمت مده که سرکشي ،پروردگارا .1تو

و ببخش براي ما از رحمتت و رزقت آنچه که ما را موفرق   ،کنيممي که نعمت را فراموش

 .نياز کنکرمت بي کند وما را با فضل ومي به طاعت و عبادت تو

 :گويرد مري  رانرد و مري  زهد و تقرواي امرام احمرد سرخن     پ  از اينکه در باره /ابن کثير

و امام احمد در زهد کتابي  .باشدمي قوا بسيار زيادي وارده از او در مورد زهد و تهاوخبر

هميشه در حد تروان   ،ب  پر منفعت تاليف کرده که همانند آن تا کنون نوشته نشده است

 .کردندمي خود زندگي

 پيروي امام احمد از سنت رسول اهلل و احترام به اهل حديث 

حرمات و به  ،حنبل نديدهچشم من کسي را بهتر از احمد بن  :گويدمي عبدالملک ميموني

 ،و پيروي از آن ارزش ب  بزرگي قائل بود که هماننرد او  خداوند و از سنت رسول اهلل

را رد نمايرد   اهللکسي که حرديث رسرول    :گفتندمي و ،کسي را از بين محدثين نديده ام

 .نزديک است که هالک شود

حديث را شرناخته برا ايرن     کنم از افرادي که صحيح بودنمي تعجب :گويندمي امام احمد

وفَل   ﴿ :فرمايندمي و خداوند ،آوردمي حال به رأي سفيان ثوري روي  ي َخوالِف ونَ  لَوِذينَ ٱ َذرِ يَح 

کسي کره اهرل    :گفتند. مي2[61]النور:  ﴾ أَلِيم   َعَذاب   ي ِصيبَه م   أَو   نَة  فِت   ت ِصيبَه م   أَن ۦ  ِرهِ أَم   َعن  

احترام و منزلت دارد و کسي که اهل  در نزد رسول اهلل نمايدحديث را احترام و تجليل 

                                           
شديم مگر از فقر و احتياجي که بره  مي منظور از دعا اين است که خدايا ما از فقيري و محتاجي به تو پناهنده - 1

شديم مگر از ذلتي که براي مقرام و عظمرت   مي تو داريم و از ذلت و خواري در برابر بندگان تو به تو پناهنده

کند. و طلرب بنردگي   مي سان از قيد و بند دنيا و بندگي براي انسان مثل خود،تو باشد. اين دعا طلب آزادي ان

 کند.مي خالص براي خداوند و ذليل و خاشع بودن فقط در برابر خداوند

 .«کنند از امر پيامبر اينکه برسد به ايشان آزمايشيمي پ  بايد بترسند کساني که مخالفت» معني آيه: -2
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، علماي رسرول  1زيرا اهل حديث ،باشدمي حقير ث را تحقير کند در نزد رسول اهللحدي

 .باشندمي اهلل

هراي آنهرا   اهل حديث به نزد او آمده به قلم، امام احمد در حاليکه :گويدمي فضل زبيدي

 :باره اصحاب حديث گفتنرد  و در .ي اسالم هستندهااغچر هااين قلم :اشاره کرده و گفت

 .2اينها بهترين مردم نباشند پ  ديگر چه کساني بهترين مردم هستند؟

 امام احمد و فتنة خلقت قرآن

 گويند:مي /بيهقي

هايي که ابوعبداهلل احمدبن حنبل در زمان خالفت مأمون و ها و سختيبيان مشقت

هاي زياد المدت و کتکهاي طويلحمل شده و بيان زندانمعتصم و الواثق بخاطر قرآن مت

ها و توجه بودن امام به اين مشقتهاي بسيار امام احمد و بيو تهديد به قتل و شکنجه

 صبر کردن و پايداري بر دين خدا و راه مستقيم.

کند امام احمد از آيات و احاديثي که دربارة تحمل سختي در راه دين صحبت مي

ها شد و در اين راه داشته بدين خاطر با ريايت کامل متحمل شکنجه آگاهي کامل

پايداري نشان داد تا خداوند او را از جملة اولياء راستين خود قرار داد و به سعادت دو 

 فرمايد:جهان دست يافت. خداوند مي

و  ي ت   أَن لنَاس  ٱ أََحِسبَ  ١ م  ال  ﴿  ِمن لَِذينَ ٱ فَتَنَا َولَقَد   ٢ تَن ونَ ي ف   اَل  َوه م   َءاَمنَا ا  يَق ول و   أَن ا  َرك 

 .3[1-1]العنکبوت:  ﴾٣ ِذبِينَ َك  ل  ٱ لََمنَ َولَيَع   َصَدق وا   لَِذينَ ٱ هلَل  ٱ لََمنَ فَلَيَع   لِِهم   قَب  

                                           
اند با دقت در نقل کنند و توانستهمي صحاب حديث علماي هستند که احاديث را نقلمنظور از اهل حديث يا ا -1

 احاديث، دين را براي ما حفظ کنند.

 احمد بن حنبل از دکتر عبدالغني الدقر. -2

اند. و ايم در حاليکه ايشان آزمايش نشدهکنند مردم اينکه ترک کرده شوند که بگويند ايمان آوردهآيا حساب مي -3

انرد ترا بدانرد    ايم کساني که قبل از ايشان بودند پ  تا بداند خداوند کساني که راست گفتهيناً آزمايش کردهيق

 اند.کساني که دروغ گفته
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 :فرمايندو مي

 .1[17]لقمان:  ﴾م ورِ أل   ٱ مِ َعز   ِمن   لِكَ َذ   إِنَ  أََصابََك   َما   َعلَ    بِر  ص  ٱوَ ﴿

اهلل چه کند که سؤال کردم يا رسولاز سعد روايت مي« مسندـال»امام احمد در کتاب  و

شوند؟ فرمودند: پيامبران س   کساني که مثل کساني بيشتر در مشقت و سختي واقع مي

اش را به گيرند و خداوند بندهپيامبر هستند. س   کساني که در درجه بعدي قرار مي

دهد و همچنان اين آزمايش خداوندي ادامه آزمايش قرار مياندازة دين و ايمانش مورد 

 .2دارد تا اينکه تمام گناهان اين شخص از بين برود

گويد: خالصه مشقت و سختي امام احمد از زبان ائمة اهل سنت ر در ابن کثير مي

آنچه که گذشت گفتيم که مأمون خليفة عباسي، گروهي بر فکر و عقل او تسلط يافته و او 

ز راه حق منحرف کرده و به او گفتند که قرآن از جملة مخلوقات خداوند است و را ا

عباس تابع عقيده و اميه و بنيگويد: خلفاي بنيباشد. بيهقي ميخداوند داراي صفات نمي

اند و زماني که مأمون به خالفت رسيد معتزله دور او جمع شده مذهب سلف صالح بوده

 .3و او را گمراه کردند

  آنها احمد بن ابي داود معتزلي بود و مردم را مجبور به قبول اين عقيده کردند و رئي

که قرآن مخلوق خداوند است. علماء و اهل حديث را تهديد کردند. از آنها کساني بودند 

که باإلجبار و کراهتاً قبول کردند و از آنها کساني بودند که در ظاهر اين عقيده را قبول 

ا نيز فرار کردند. اما امام احمدبن حنبل و محمد ابن نوح از قبول اين کرده و بعضي از آنه

عقيده خودداري کردند. امام احمد به زندان انداخته شد و او را تحت شکنجه و اذيت 

باشند قرار دادند تا اينکه به ياري خداوند حق از باطل آشکار شد و از جمله کساني مي

ند: هميشه گروهي از امت من بر راه مستقيم و حق فرمايدربارة آنها مي اهللکه رسول

                                           
 باشد.رسد به راستي که صبر کردن از قوي بودن اراده در امور ميها ميو صبر کن آنچه که به تو از سختي -1

 ر ابن کثير. البداية والنهاية -2

 ر ابن کثير. النهايةالبداية و -3
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پايدار هستند که از اذيت و شکنجه و مخالفت بيم و هراسي ندارند تا اينکه وعدة 

 .1خداوندي در مورد پيروزي ايشان بيايد و آنها بر اين راه مستقيم هستند

يام )پانزده( سال در زندان در زير شکنجه و تهديد در ا 15امام احمد نزديک به 

خالفت مأمون و معتصم و واثق بود و در زمان خالفت متوکل که از دوستداران سنت و 

عقيده سلف صالح بود امام از زندان آزاد شدند. در زندان در حاليکه پاهايش در زنجير 

کرد. پ  بنگر اي برادر مسلمان، چگونه اين امام بزرگوار در بود نماز جماعت برگزار مي

نشيني نکرد و حق را اي از عقيدة خود عقبعقيده پايداري کرد و ذره اي از قضايايقضيه

 مشهور شد.« امام اهل سنّت»براي مردم بيان کرد. بدين خاطر به 

 اقوال علماء دربارة امام احمد

گويند: از عراق بيرون آمدم و کسي بهتر و داناتر و زاهدتر و باتقواتر از امام شافعي مي

 د.احمدبن حنبل در آن نبو

آاليشي از بين رفت و با مرگ گويند: با مرگ سفيان ثوري زهد و بيبن سعيد ميقتيبه

ها آشکار از بين رفتند و با مردن احمدبن حنبل بدعت اهللهاي رسولشافعي سنت

هايي داشتند که در کسي گويند: احمدبن حنبل خصلتبن معين ميخواهند شد. يحيي

 ظ، عالم، باتقوي، زاهد و عاقل بودند.ام: وي محدّ ، حافديگر نديده

شد در بصره بوديم. گويند: هنگامي که احمدبن حنبل شالق زده ميامام بخاري مي

 شد.بود زبانزد آنان مياسرائيل ميگفت: اگر احمدبن حنبل در بنيابووليد طيالسي مي

حنبل  گويند: در ميان ياران خودمان کسي را داناتر از احمدبنابوزرعة رازي مي

 شناسم.نمي

گويند: مردم از ما باشند ميبن معين که از اساتيد و همتايان امام احمد مييحيي

هايي خواهند که مانند احمدبن حنبل باشيم، سوگند به خداوند تواناي تحمل شکنجهمي

                                           
 اند.اهلل عليهما روايت کردهحديث از امام بخاري و امام مسلم رحمة -1
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پيمايد توانيم راهي که احمد بن حنبل ميکه احمدبن حنبل متحمل آن شده، نداريم و نمي

 ب يماييم.آن را 

 وفات امام احمدبن حنبل

 گويند:صالح پ  امام احمد مي

. ق. مريض شدند. در روز چهارشنبه دوم ه 111االول سال پدرم در اول ماه ربيع

کشيد هاي بلند مياالول به عيادت پدرم رفته در حاليکه يعيف شده بود و نف ربيع

، س   صالح ازدحام جمعيت از اي؟ گفتند: آب باقالپرسيدم: اي پدر، ظهر چه خورده

گويند: بهترين کار امام کثير ميکند. ابنبزرگان و عموم مردم براي عيادت امام را بيان مي

اش اشاره کردند که او را با ويو کنند و او احمد در آخر عمرش اين بود که به خانواده

افته )ريي اهلل در اثناي ويو به ذکر خداوند مشغول بودند پ  از اکمال ويو، وفات ي

ها جمع شدند. عنه( او دو ساعت بعد از فجر روز جمعه وفات يافتند و مردم در خيابان

داند و امير وقت اش افراد زيادي جمع شدند که تعداد آنها را فقط خدا ميدر تشييع جنازه

کنند که محمد بن بن طاهر بر او نماز گزارد. بيهقي و غيره نقل ميمحمد بن عبداهلل 

کننده را بشمارند که تعداد آنها يک ميليون و بداهلل بن طاهر دستور دادند جمعيت شرکتع

 .1سيصد نفر و يا بيشتر بوده است و خداوند داناتر است

گويد: تاکنون چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم سابقه ندارد که عبدالوهاب ورّاق مي

جنازة حنبل جمع شدند، در تشييعجمعيتي بدين زيادي که در تشييع جنازة احمدبن 

کند که پدرم بن احمد نقل مي ديگري نيز جمع شده باشند. ابن کثير از دارقطني از عبداهلل

هاي ماست که خواهيم ديد گفت: به اهل بدعت بگوييد وعدة بين ما و شما جنازهمي

ند که چگونه تشييع خواهد شد. خداوند هم اين سخن امام احمد را به مرحله عمل رسا

                                           
 .النهايةالبداية و -1



 فضل ائمه اربعة اهل سنت  12

 

اش آن جمعيت عظيم جمع شدند و ناگفته نماند که امام احمد امام اهل در تشييع جنازه

 .1سنت در زمان خود بودند

رحمت و ريوان خداوند بر امام احمد باد و به خاطر زحماتي که براي اسالم و 

 اند جزاي خير دهد.مسلمين کشيده
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